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Genomineerd
U ziet het goed! Het project “vernieuwing Dorpshuis” Nieuwer 
Ter Aa is genomineerd voor het beste Leaderproject 2007-
2015. (*) Van de 58 Leaderprojecten staat het Dorpshuis 
bij de beste 6 projecten. Een vakjury heeft deze selectie 
samengesteld. Er is een vakjuryprijs en een publieksprijs te 
winnen. De publieksprijs is afhankelijk van hetgeen er via de 
website wordt ingebracht. Via de website kan ook gestemd 
worden op de publieksprijs, www.leaderweidseveenweiden.
nl. Het is een eer te kunnen vaststellen dat Dorpshuis Ons 
Genoegen genomineerd is en misschien komt er nog wat 
moois uit de bus tijdens de verkiezing voor het beste initiatief. 
De uitverkiezing is op 5 juni in Woerden. In de volgende 
Nieuwsbrief zullen we u over het resultaat informeren. (*) 
LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor 
plattelandsontwikkeling, waarbinnen iedereen met een hart 
voor het platteland vernieuwende samenwerkingsprojecten 
kan indienen. 

Maaltijd
Op donderdag 2 juli a.s. is er weer een maaltijd voor 55+ en 
alleengaanden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Truus van 
Drogenbroek, tel. 0294 231821 of in ’t winkeltje. Wilt u dit doen 
voor 30 juni? En……wie het eerst komt het eerst maalt. Om 
alvast te onthouden, op 17 september a.s. en 19 november a.s. 
zijn er ook de maaltijddagen. Zet het in uw agenda, dan kunt 
het niet vergeten.

Sociaal media
Bij de Klankbordgroep is het inmiddels ook overgekomen dat 
je via Facebook berichten kunt ontvangen. En het is al zo ver. 
Wie de laatste nieuwtjes wil zien ten aanzien van de KBG kan 
zich daar voor aanmelden als u over Facebook beschikt, bij  
Klankbordgroep Nieuwer Ter Aa. Daar leest u het!

Te huur: borden/bestek
Heeft u te weinig borden of bestek? Bij het Dorpshuis kunt u 
dit huren tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ook  (sta)tafels, 
stoelen, kop en schotels etc. Informeer bij Cor van Sligtenhorst 
(beheerder Dorpshuis).

AED 
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis ‘Ons 
Genoegen’, in ’t Anker en de brandweerkazerne. Maar bel altijd 
eerst 112.

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met 
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie 
nummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, formulier 
“melding leefruimte”.

Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
In de vorige nieuwsbrief las u al een berichtje dat we 
bezig waren voor een SALTRO bloedprikpunt in ons dorp. 
Vanzelfsprekend heeft dat wat voeten in de aarde gehad, want 
er moet een prikstoel zijn en een ruimte , een “prikzuster” en 
het moet voor het Saltro rendabel zijn.  Dat is allemaal logisch. 
Met  steun van de Stichting Leefbaar Nieuwer Ter Aa  is het 

Agenda
6 juni  Psalmzangavond
13 juni  Viswedstrijd
17 t/m 20 juni 22e Beachvolleybaltoernooi
20 juni  Oud papier
23 t/m 25 juni Fietsdriedaagse
2 juli  Maaltijd 55+ en alleengaanden
3 juli  Prikdag Saltro

gelukt om  e.a. te realiseren. Ook van het  Saltro waar het 
aanvankelijk een “zeer ongewone” vraag was, een prikpunt in 
zo’n kleine gemeenschap  kregen we gelukkig medewerking. 
Dit heeft tot gevolg dat we per  1 juli a.s. een bloedprik punt  
van het SALTRO hebben  voor een  proefperiode van een half 
jaar.  Dan bekijken we met alle partijen of het rendabel is.  De  
eerste  prikdag is dan op vrijdag 3 juli van 08.00 – 08.30 u. Ik 
hoop dat dit een welkome bijdrage is aan de zelfredzaamheid 
in ons dorp. Cok Wiebes

Koningsdag en 4/5 mei 2015 
Beste Dorpsgenoten, Koningsdag en 4/5 mei ligt inmiddels 
alweer een paar weken achter ons, maar graag willen wij 
nog even terugblikken op deze bijzondere dagen. Hoewel 
de weersvoorspellingen in eerste instantie niet veel goeds 
beloofden, werden we op Koningsdag om 7 uur ’s ochtends al 
verrast door de zon. Dat heeft de toon gezet voor de hele dag. 
Het werd een stralende dag! Het zingen van het Wilhelmus bij 
de Koningslinde, als opening van de dag, was een bijzonder 
moment. Dank voor uw aanwezigheid hierbij. Hierna konden 
we gezamenlijk met het ontbijt beginnen, hoewel door 
minder mensen bezocht, niet minder gezellig! Helaas moeten 
wij melden dat we dit jaar voor de laatste keer de optocht 
door de straten hebben zien gaan. Doordat de opgaven de 
laatste jaren steeds meer teruglopen gaan we volgend jaar 
op zoek naar een andere invulling hiervoor. Suggesties zijn 
van harte welkom! De markt is druk bezocht en was lekker 
gezellig en het middagspel, het “Levend Ganzenbord” zorgde 
voor verrassende momenten. De daarop volgende dorpsloop 
werd verrast door het bezoek van de burgemeester die voor 
de prijsuitreiking zorgde om vervolgens aan te schuiven bij 
de BBQ. Tijdens de BBQ werd er LINGO gespeeld en hebben 
de diverse deelnemers hun speciale prijs, een rubber boot, 
in ontvangst genomen. Kortom, voor ons was het een mooie 
dag en wij hopen dat u het ook zo heeft ervaren. Het enige 
wat ons nog rest is de uitslag bekend te maken van het Levend 
Ganzenbord. Het spel is gewonnen in ronde 1 door groep 1: 
De familie van de Berg en de familie de Koning en in ronde 
2 door groep 8: Carola Schreuders. De bijbehorende prijs zal 
binnenkort aan jullie uitgereikt worden (of is inmiddels, bij het 
verschijnen van dit bericht, al uitgereikt).

Op 4 mei hebben we samen met u de slachtoffers van WO II 
herdacht. Het was een bijzondere bijeenkomst met verhalen 
van onze dorpsgenoten over hoe zij de oorlog hebben 
beleefd. Hoewel we beseffen dat dit voor veel dorpsgenoten 
steeds verder van zich af komt te staan, is het goed om hier op 
deze manier bij stil te staan. Wij willen hiervoor een speciaal 
dankwoord richten aan Wilke Sloesarwij die deze avond voor 
u en ons heeft georganiseerd. Het was een indrukwekkende 
avond, bedankt Wilke! 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Op 5 mei hebben we het vredesvuur weer het dorp in laten 
rijden en op het voetbalveld aangestoken. Ook dit werd een 
gezellige middag waar jong en oud spelletjes konden spelen 
en waar, met name jong, zich uit kon leven op de stormbaan/
springkussen. Het succes van deze middag zat in het levend 
dammen, iets wat we volgend jaar misschien wel weer terug 
laten komen in het programma van Koningsdag 2016. 

Fijn dat u deel heeft uitgemaakt van deze dagen en het 
hiermee tot een succes heeft gemaakt, hartelijk dank hiervoor! 
Een speciaal woord van dank richten wij ook aan alle sponsors 
en vrijwilligers die ons op welke wijze dan ook geholpen 
hebben. Zonder u hebben wij dit niet mogelijk kunnen 
maken. Bedankt! Graag ontmoeten wij u volgend jaar weer op 
27 april! De ideeën voor de invulling van het programma zijn 
nu alweer ontstaan, maar mocht u uw ideeën met ons willen 
delen, laat het ons gerust weten via oc.ntaa@gmail.com. Ook 
als u, op welke manier dan ook, deel uit zou willen maken van 
de organisatie of invulling van Koningsdag, u bent van harte 
welkom.

Niet-ritmische psalmzangavond met bovenstem
D.V. 6 juni 2015 wordt er in de Hervormde kerk van Nieuwer Ter 
Aa een psalmzangavond met bovenstem gehouden. Hierbij 
zal gecollecteerd worden voor Woord & Daad. Deze collecte 
is bestemd voor de bekostiging van de gezondheidszorg in 
Bangladesh. De avond begint om 19.30 uur. Aan deze avond 
werken mee: Dhr. A.R. van Asselt (spreker), Leonard Seeleman 
(organist), Bovenstemgroep Kockengen. U bent van harte 
welkom!

“Hengelsport Vereniging  Nieuwer Ter Aa”
organiseert  ‘’Jeugd viswedstrijd’’
Op zaterdag  13 juni  2015 van 09.00 – 12.00 uur zal er weer 
een viswedstrijd  op witvis voor de jeugd tot 16 jaar worden 
georganiseerd voor de school bij de Aa.  De gevangen vis 
word vakkundig afgehaakt,  gemeten en wordt terug gezet 
in het water. Het aas zal door de visclub worden verzorgd en 
natuurlijk zal er tussendoor ook wat lekkers te versnaperen 
zijn. Deelnemers van deze ochtend kunnen leuke prijzen 
winnen en je kunt je vanaf 08.45 aanmelden op de plek aldaar. 
De visclub  bestaat op dit moment uit 25 leden en nieuwe 
leden zijn altijd welkom, je kan dit doorgeven in het winkeltje. 
Mocht je interesse hebben om een keer te gaan vissen in 
ons gepacht viswater De Aa,  dat loopt vanaf de duiker bij de 
speeltuin  t/m de duiker bij de snelweg  in Oud Aa. Vanaf 16 
jaar zijn er dagkaarten à € 2.50 p.p.  te koop in het winkeltje 
van Ter Aa,  let dan wel op de openingstijden hiervan.

Fiets3daagse Nieuwer Ter Aa
Van dinsdag 23 juni t/m donderdag 25 juni a.s. zal er een 
fietsdriedaagse gehouden worden, georganiseerd vanuit 
Dorpshuis “Ons Genoegen”.  U kunt van dinsdag t/m 
donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur starten om zo 3 leuke 
tochten te rijden. U krijgt een medaille als u alle dagen een 
volledige tocht heeft volbracht. De kosten zijn € 5,00 voor 
de leeftijden van 12 jaar en ouder en € 2,50 voor fietsende 
kinderen onder de 12 jaar.

Finita (fietsen Nieuwer Ter Aa)
Een clubje fietsers die elke donderdagavond een stevig 
rondje fietsen. Heb je ook een racefiets en wil je eens een 
keertje mee fietsen? Meld je dan aan bij Hans van Sligtenhorst 
(0616816434)

Ik hou van Nieuwer Ter Aa
Na 1 jaar rust komt Ik hou van Nieuwer Ter Aa weer terug. Op 
zaterdag 2 Januari 2016 spelen we het  spelprogramma weer.  
Alle vragen gericht op Nieuwer ter Aa. Schrijf het in je agenda.

22e Beachvolleybaltoernooi in Nieuwer Ter Aa
Van 17 t/m 20 juni zal de parkeerplaats bij ’t Draaipunt 
opnieuw omgetoverd zijn tot een mooi strand waar drie 
avonden en de gehele zaterdag in het teken staan van 
het 22e Beachvolleybaltoernooi. Op vrijdagavond is het 
voetvolleytoernooi en is er voor de jeugd 2x2 voetbal. De 
zaterdag staat in het teken van volleybal. En er doen dit 
jaar maar liefst 86 teams mee! Ieder jaar proberen we het 
Beachterrein weer te vernieuwen. Dit jaar hangt er een doek 
van negen meter breed, als je er naar kijkt dan bestel je 
automatisch aan de bar een cocktailtje! En voor degene die ook 
genoten hebben van het toneelstuk Gedraai in Hawaï, komt 
dit uitzicht wellicht bekend voor. Daarnaast zal het omroepen 
dit jaar vanaf hoogte gebeuren! In deze nieuwsbrief willen wij 
ook meteen een woord van dank richten aan alle vrijwilligers 
voor hun inzet. Gelukkig kunnen we opnieuw rekenen op 
onze ‘vaste’ grote groep die zorgt voor het opbouwen van 
het terrein, bediening van de bar en helpt bij het afbreken. 
En uiteraard willen wij ook alle buurtbewoners bedanken. In 
deze week is het wellicht soms lastig om een ander plekje voor 
de auto te vinden. En natuurlijk mogen wij onze sponsors ook 
niet vergeten. Want crisis of niet, zij blijven ons al jaren trouw. 
Blijf ons volgen via facebook.com/beachnta en kom gezellig 
een kijkje nemen! Ook na al die jaren is en blijft het een unieke 
happening!

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en 
dubbelzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk 
€ 0,10 en € 0,20. Voor kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 
€ 0,20 en voor dubbelzijdig € 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 
0,15 en in kleur € 0,30. U kunt ook met uw stick terecht of via 
het mail adres van het Dorpshuis om direct te printen. U bent 
van harte welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/
jubileum of voor een ander feestje dit kan met of zonder 
catering. Er is ook een beamer en geluidsinstallatie aanwezig. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder, 
Cor van Sligtenhorst, (tel. 06-34181298).

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden 
op www.nieuwerteraa.info. De nieuwste aanpassing is onder 
andere de wandelroutes in en om Nieuwer Ter Aa.

Leenauto
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is gesteld 
door autobedrijf Vossestein voor u klaar als u onverwacht 
geen auto heeft. De eerste 30 km. zijn gratis bij overschrijding 
hiervan betaalt u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto 
reserveren bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van 
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.


